
עידן חדש של תוספי תזונה 
וצמחי מרפא המופקים 

בטכנולוגיית ננו

NANOTEVA
T E C H N O L O G Y

 

עידן חדש של תוספי תזונה וצמחי מרפא

ננוטבע טכנולוגיות בע"מ היא חברה למחקר, פיתוח, ייצור ושיווק תוספי תזונה שתכליתם 
טיפול בשורשי הבעיות הבריאותיות ללא שימוש בחומרים כימיים או סטרואידים. 

החברה מציגה עידן חדש של תוספי תזונה וצמחי מרפא המיוצרים באמצעות טכנולוגיה 
ייחודית.

לבעיות  כיעילים  במחקרים  שהוכחו  המרפא  צמחי  במיצוי  נעוצה  ננוטבע  של  היכולת 
באופן  הצמחים  את  ממצה  היא  שבאמצעותה  ייחודית  בטכנולוגיה  שונות  בריאות 
הבעיות  לשורשי  שמגיעים  פעילים  חומרים  של  לחלקיקים  אותם  מפרקת  מקסימאלי, 
הבריאותיות וממגרות אותם באופן מהיר ויעיל. ההטמעה המהירה בתאי הגוף ללא תלות 
הפעילים  בחומרים  ויעיל  מהיר  שימוש  החיסונית  למערכת  מאפשרת  העיכול  במערכת 
שבצמחי המרפא כדי לבלום מהשורש את בעיות הבריאות, לחזק את המערכות השונות, 

לשקם את התאים ולאזן מחדש את מערכות הגוף.

30 מ�ל

 תרסיס
פמיקס

 תמצית צמחים
מרוכזת

FEMIX

30 מ�ל

 תרסיס
פיקסולין
 תמצית צמחים

מרוכזת

FIXOLIN

30 מ�ל

 תרסיס
מולטי

מורינגה

 תמצית צמחים
מרוכזת

MULTI
MORINGA

30 מ�ל

 תרסיס
דיאסטופ
 תמצית צמחים

מרוכזת

DIASTOP

30  מ�ל

 תרסיס
רטבוליקס

 תמצית צמחים
מרוכזת

RETABOLIX

30 מ�ל

 תרסיס
לייאון

 תמצית צמחים
מרוכזת

LION
מרכז הזמנות ארצי:

1700-703-803

GMP

w w w . n a n o t e v a . c o m

ן לאנגי
תמצית צמחים מרוכזת

50 מ�ל



30 מ�ל

 תרסיס
דיאסטופ
 תמצית צמחים

מרוכזת

DIASTOP

30  מ�ל

 תרסיס
רטבוליקס

 תמצית צמחים
מרוכזת

RETABOLIX

דיאסטופ: 
דיאסטופ: פורמולת דיאסטופ מבית ננוטבע מכילה

צמחי מרפא אשר נמצאו במחקרים יעילים לטיפול ביתר
לחץ דם אקוטי וכרוני, איזון מערכת העצבים, חיזוק כלי

הדם ושריר הלב.

רכיבים: 
עלי זית, דבקון לבן, כשות, עוזרר, תיליה.

רטבוליקס: 
רטבוליקס: פורמולת רטבוליקס מבית ננוטבע מכילה

צמחי מרפא אשר נמצאו במחקרים יעילים לטיפול ביתר
סוכר בדם, שפעול פעילות הלבלב, איזון המערך החיסוני,
הפחתת תנגודת לאינסולין, שיפור תפקוד הכבד, הפחתת

החשק למתוק ושיפור פירוק ועיכול פחמימות, קטילת
טפילי מעיים, טיפול בכבד וכיס המרה, כבד שומני, ניקוי 
הגוף מרעלים ושיירי הורמונים, כולסטרול ושומנים בדם, 

שיירי תרופות, קשיי עיכול, עצירות וסילוק מתכות כבדות.

רכיבים: 
גדילן, טריגונלה, עלי זית, ג'ימנמה, מלון מר, אורגנו, 

ארטישוק, לענה, מורינגה, קורנית, שן ארי, כורכום, זנגביל, 
רוזמרין, קינמון.

30 מ�ל

 תרסיס
מולטי

מורינגה

 תמצית צמחים
מרוכזת

MULTI
MORINGA

מולטי מורינגה:
מולטי מורינגה: פורמולת מולטי מורינגה מבית ננוטבע

מכילה צמחי מרפא אשר נמצאו במחקרים יעילים לטיפול
 בחוסר מינרלים, זרימת דם תקינה בעיקר לראש, נשירת
שיער, חיזוק כללי, תמיכה בכבד ומחלות כרוניות. צמח 

המורינגה נחשב כעץ הפלא הנערץ היעיל לטיפול 
בחולשה כללית, דלקות שונות, תת פעילות של בלוטת 
התריס, ניקוי רעלים, שיפור מצב הרוח, טרשת נפוצה,

 איזון רמת סוכר בדם, שומנים בדם, אלרגיות, מיגרנה, 
אסטמה, הגברת חלב אם, הגברת התיאבון, תמיכה

בזמן טיפולים כימותרפיים.

רכיבים: 
מורינגה, שבטבט, שן ארי, סרפד, ג'ינסנג סיבירי.

nanoteva.com :מידע נוסף, מינונים, המלצות ועידכונים

30 מ�ל

 תרסיס
פיקסולין
 תמצית צמחים

מרוכזת

FIXOLIN

פיקסולין: 
פיקסולין: פורמולת פיקסולין מבית ננוטבע מכילה צמחי
מרפא אשר נמצאו במחקרים יעילים לטיפול בהפרעות 

קשב וריכוז, היפראקטיביות, חרדה ודיכאון. 

רכיבים: 
בקופה, סנטלה, רודיולה, ספלילה, קערורית, רוזמרין,

אשווגנדה, שכיזנדרה, ג'ינקו דו עונתי, ורבנה 



מולטי כורכום:
פורמולת מולטי כורכום מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא 

(ומינרלים חיוניים) אשר נמצאו במחקרים יעילים לטיפול
בדלקות כרוניות ואקוטיות, איזון מערכת החיסון, מערכת

העיכול וסיוע במקרים של גידולים סרטניים.   

רכיבים: 

כורכום, בסווילה, זרעי שומר, ויטניה משכרת, קמומיל, זנגויל.

nanoteva.com :מידע נוסף, מינונים, המלצות ועידכונים

30 מ�ל

 תרסיס
פמיקס

 תמצית צמחים
מרוכזת

FEMIX

לאנגין:
פורמולת לאנגין מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא אשר נמצאו 

במחקרים יעילים לטיפול בהצטננות, שפעת, מניעת דלקות

וזיהומים, חיזוק ואיזון המערכת החיסונית, חולשה כללית,
מונונוקליאוזיס (מחלת הנשיקה), אנטי חיידקי, אנטי ויראלי,

אנטי אלרגי, חיזוק בזמן מחלה כרונית, בעיות בדרכי הנשימה,
אטופיק דרמטיטיס, אסטמה, שיעול, ברונכיט, חולשה 

בתפקודי ריאות ותמיכה בכבד.

פמיקס:
פורמולת פמיקס מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא

אשר נמצאו במחקרים יעילים לטיפול באיזון הורמונאלי לנשים
עם בעיות פוריות, תסמונת קדם ווסתית, ווסת לא סדיר, 

דימום מוגבר, העדר ווסת, שחלות פוליציסטיות
(בשילוב רטבוליקס) ותסמיני  גיל המעבר. 

רכיבים:
מורינגה, שיח אברהם, בטטת בר, פאוניה, מורן שסוע,אנג'ליקה

סינית, סרפד, שן ארי, מאקה, רימניה, גנודרמה, ג'ינסנג, שוש קירח.

30 מ�ל

 תרסיס
לייאון

 תמצית צמחים
מרוכזת

LION

לייאון:
פורמולת לייאון מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא אשר
נמצאו במחקרים יעילים לטיפול בפוריות הגבר, שיפור 

איכות, כמות ותנועתיות של תאי הזרע, שיפור האון הגברי על ידי
הגברת זרימת הדם, חיזוק כלי הדם,איזון רמת הורמון גברי 

טסטוסטרון, ריכוז וערנות.

רכיבים: 
מאקה, עוזרר, קטב מצוי, קנידיום, ויתניה, דמיאנה,
דבקון לבן, אפימדיום, זנגביל, ג'ינסנג קוריאני, הל.

מולטי קולגן: 
פורמולת מולטי קולגן מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא
ומינרלים חיוניים בנוסף לקולגן נוזלי וחומצה היאלרונית

אשר נמצאו במחקרים יעילים לשיפור מראה ולחות
העור והפחתת סימני הזדקנות. מנגנון הספיגה הייחודי
לחומצה היאלרונית מאפשר הטמעה בכל חלקי העור 

וגורם לגוף לחדש את תאי העור.

רכיבים: 
קולגן פפטידי, ויטמין C, חומצה היאלרונית, ארכובית 

סינית, ויטניה, רהמניה, פאוניה, ויטמין H (ביוטין).

 :Q-10 מולטי
פורמולת מולטי Q-10 מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא, חומצות
אמינו ומינרלים חיוניים בתוספת  L- ארגינין נוזליים בטכנולוגיה

ייחודית לספיגה מהירה, לטיפול בנסיגת חניכיים, און גברי
(בשילוב לייאון), כאבי שרירים, בזמן נטילת סטטינים לטיפול

ברמות שומן גבוהות בדם, שיפור מצב הרוח  וקטילת טפילי מעיים. 

רכיבים:
קו אנזים Q-10, חומצת אמינו L-ARGININ , מרווה, עוזרר, 

עלית זית, אנגליקה סינית.

ן לאנגי
תמצית צמחים מרוכזת

50 מ�ל
30 מ�ל רכיבים: 

מורינגה, בת קורנית, קיפודנית, שן ארי, שבטבט,
סרפד, טללית, זנגוויל, ג'ינסינג סיבירי, תמצית ליקוריץ 

 
1) המוצר בהדמיה של הספירולינה זה לא המוצר הסופי, מצרף לך אותו בקובץ אז לשים את המוצר המעודכן.

   



nanoteva.com :מידע נוסף, מינונים, המלצות ועידכונים

:C ויטמין
פורמולת ויטמין C מבית ננוטבע מכילה ויטמין בריכוז

רכיבים: 
ויטמין C נוזלי (חומצה אסקורבית).

:B-12 ויטמין
פורמולת ויטמין B 12 נוזלית לספיגה מירבית מבית ננוטבע

מכילה ויטמין B12 כמתילקובלמין בריכוז גבוה החיוני
לייצור DNA והתפתחות מערכת העצבים.

רכיבים:  
ויטמיןB 12  (מתילקובלמין)

מולטי Sc ספירולינה כלורלה:
פורמולת מולטי Sc מבית ננוטבע מכילה מכלול

שלם של רכיבי תזונה חיוניים ונחשבת למזון-על איכותי. 
ספירולינה וכלורלה מכילות חלבונים הממלאים את חומצות

האמינו החיוניות לבניית תאי הגוף. 

רכיבים:
אצת ספירולינה, אצת כלורלה, עלי מורינגה. 

B קומפלקס:
פורמולת B קומפלקס מבית ננוטבע מכילה שילוב אפקטיבי

 ,(H ויטמין) ומועשרת בביוטין B של כלל משפחת ויטמיני
ריכוז כלל הוויטמינים בתצורה נוזלית מעלה את רמת 

הספיגה בצורה ניכרת וחיוני לחילוף חומרים, 
שריפת שומנים ופחמימות ולייצור אנרגיה בגוף.

רכיבים: 
 ,B1 ויטמין ,B2 ויטמין ,B6 ויטמין ,B5 ויטמין ,B3 ויטמין

 ,(H ויטמין) (חומצה פולית), ביוטין B7 ויטמין
ויטמיןB 12  (מתילקובלמין).

גבוה החיוני לחיזוק פעילות מערכת החיסון, בריאות 
רקמות הגוף, הורדת רמת כולסטרול ועד לוויסות 

פעילות הורמונלית. 


